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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Seja mesário voluntário 
nas Eleições 2022 e 

contribua para a democracia
Página 2

Divisão de Trânsito 
fecha trecho da Avenida 

Getúlio Vargas para 
realização do FESQUATO

Atenção condutores, a 
Avenida Getúlio Vargas, no 
trecho da Praça Tiradentes, 
em Teófilo Otoni, estará in-
terditada no período de 27 
de junho a 04 de julho, para 
a realização do Festival 
de Quadrilhas de Teófilo 
Otoni – FESQUATO. O 
fluxo de veículos será pela 
Rua Dr. João Antônio de 
forma inversa. Página 6

Presidente da 
FAEMG, Antônio de 
Salvo, prestigia a 

46ª Expovales

A 46ª Exposição Agropecuária dos Vales Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus (Ex-
povales), em Teófilo Otoni foi realizada de quinta-feira a domingo (23 a 26/06), na Pam-
pulhinha. A cerimônia de abertura na quinta-feira, reuniu produtores rurais e autoridades 
da região. Prestigiaram o evento, o presidente do Sistema FAEMG, Antônio de Salvo; o 
assessor da diretoria do Sistema FAEMG, Antônio Carlos Álvares (Toninho de Pompéu); o 
gerente regional Luiz Ronílson Paiva, e o presidente do SPRTO, Rodrigo Lorentz. Página 3

Justiça Eleitoral recebe 
mais de 206 mil novas 

urnas que serão utilizadas 
nas Eleições de 2022

O TSE e os 27 TREs do país receberam até semana passada 206.199 urnas eletrônicas 
do modelo UE2020, de um total de 224.999 previstas para serem entregues até outubro 
pela empresa Positivo Tecnologia. Ao todo, nas Eleições Gerais de 2022, serão utilizadas 
577 mil urnas. Vinte e um TREs já receberam a quantidade prevista de unidades dos novos 
equipamentos. Apenas os Regionais da Bahia, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Roraima, além do TSE, aguardam o recebimento de algumas urnas. Página 2

Novo Cruzeiro realiza o 1° 
Fórum Comunitário do Selo 

UNICEF, edição 2021-2024

O 1° Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2021-2024 de Novo Cruzeiro foi 
sucesso total. O encontro realizado na última quinta-feira (23), no Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), contou com a presença de várias autoridades, além da pre-
sença maciça da comunidade. No cronograma teve a participação do Núcleo de Cidadania 
de Adolescentes (NUCA), de autoridades e de diversos membros da comunidade, que de-
bateram políticas públicas municipais, voltadas para as crianças e adolescentes. Página 4
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Gerais
Justiça Eleitoral recebe 
mais de 206 mil novas 

urnas que serão utilizadas 
nas Eleições de 2022

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e os 27 Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs) do país receberam 
até semana passada 206.199 
urnas eletrônicas do mo-
delo UE2020, de um total 
de 224.999 previstas para 
serem entregues até outu-
bro pela empresa Positivo 
Tecnologia. Ao todo, nas 
Eleições Gerais de 2022, 
serão utilizadas 577 mil 
urnas. Vinte e um TREs 
já receberam a quantida-
de prevista de unidades 
dos novos equipamentos. 
Apenas os Regionais da 
Bahia, Ceará, Paraíba, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Norte e Roraima, além do 
TSE, ainda aguardam o 
recebimento de algumas 
urnas. Os novos aparelhos 
permitirão a renovação do 
parque da Justiça Eleitoral, 
já que a vida útil de uma 
urna eletrônica é de 10 a 12 
anos. Para estas eleições, as 
urnas fabricadas em 2006 
e em 2008 serão substituí-
das pelos novos modelos.

Licitação - Em julho 
de 2020, a empresa Posi-
tivo Tecnologia venceu a 
licitação para a produção 
dos novos modelos da urna 
eletrônica. Todas as fases 
de fabricação dos equipa-
mentos são acompanhadas 
de perto pela equipe da 
Coordenadoria de Tecno-
logia Eleitoral (Cotel) da 

Secretaria de Tecnologia 
da Informação do TSE.

Em dezembro  de 
2021, representantes do 
TSE, incluindo o então 
presidente da Corte, minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
e o corregedor-geral da 
Justiça Eleitoral, ministro 
Mauro Campbell Marques, 
visitaram as instalações 
das fábricas das urnas nas 
cidades de Manaus (AM) 
e Ilhéus (BA), e puderam 
observar in loco os rigoro-
sos padrões de segurança 
adotados pela empresa 
do início ao fim da pro-
dução do equipamento.

Modelo UE2020 - As 
urnas modelo UE2020, 
além de um novo design, 
possuem um processador 
18 vezes mais rápido que 
o da versão anterior. O 
teclado foi aprimorado e 
a bateria terá duração por 
toda a vida útil do equi-
pamento. O terminal do 
mesário também passou 

por uma modernização: 
deixou de ter teclado fí-
sico e agora conta com 
tela sensível ao toque. 
Assim, enquanto uma pes-
soa vota, outra poderá ser 
identificada pelo mesário, 
o que aumenta o número 
de eleitores por seção ou 
diminui eventuais filas.

Acessibilidade - As 
novas urnas eletrônicas 
que serão utilizadas nas 
Eleições 2022 contarão 
com outras duas grandes 
novidades em termos de 
acessibilidade, uma volta-
da para pessoas com defi-
ciência visual e outra para 
eleitores com deficiência 
auditiva. Essa preocupação 
com a inclusão de todo o 
eleitorado é constante na 
Justiça Eleitoral. Assim, 
desde a criação da urna ele-
trônica, diversos recursos 
vêm sendo implementados 
para que todos tenham 
a oportunidade de votar. 
(Informações/Foto: TSE).

Seja mesário 
voluntário nas Eleições 
2022 e contribua para 

a democracia

OAB Minas nomeia 348 delegados de prerrogativas

As Eleições 2022 es-
tão marcadas para 2 de 
outubro e eventual segun-
do turno para o dia 30 de 
outubro. Para que os cerca 
de 16 milhões de eleitores 
mineiros tenham a opor-
tunidade de manifestar a 
própria vontade por meio 
do voto, mais de 177 mil 
mesárias e mesários vão 
atuar em Minas Gerais. 
São eles que vão garantir 
o funcionamento das mais 
de 44 mil seções eleitorais 
em todo o estado. Se você 
quer estar nesse grupo e 
contribuir com a realiza-
ção das eleições e com a 
nossa democracia, basta 
se inscrever como mesário 
voluntário. A inscrição 
pode ser feita na página 
Mesário no site do TRE ou 
pelo aplicativo e-Título, 
sem data limite para isso.

No dia 5 de julho, 
os cartórios eleitorais de 
Minas Gerais vão come-
çar a convocar as eleito-
ras e eleitores para atua-
ção como mesários nas 
eleições deste ano. As 
convocações poderão ser 
feitas por e-mail, What-
sApp, pessoalmente ou 
por telefone, conforme 
previsto na Resolução 
do TRE/MG 1.145/2020.

A mensagem vai apre-
sentar informações sobre 
o treinamento do qual a 
eleitora ou eleitor deve 
participar. Ele poderá ser 
presencial, por platafor-
ma de videoconferência, 
pelo aplicativo Mesário 
ou na plataforma de edu-

O presidente da OAB 
Minas, Sérgio Leonardo, 
assinou portaria na terça-
-feira (21/06), nomean-
do novos delegados de 
prerrogativas. No total já 
foram efetivados 348 dele-
gados de prerrogativas da 
Comissão de Defesa, As-
sistência e Prerrogativas 
da Seccional Mineira, sen-
do 145 advogadas e 203 
advogados. Esse número 
expressivo de delegados 
nomeados juntamente com 
a estrutura e capacitação 
coloca a OAB Minas na 
vanguarda da defesa das 
prerrogativas e a seccional 
com a maior e mais efi-
ciente do sistema de defesa 

de prerrogativas do país.
Todos os advogados 

nomeados para o cargo 
passaram por um curso 
de formação, promovido 
pela Escola de Prerroga-
tivas em parceria com a 
ESA-MG, para exercerem 
a função. O trabalho rea-
lizado pelos delegados de 
prerrogativas é gratuito 
e voluntário. Na mesma 
data, o presidente Sérgio 
Leonardo assinou a por-
taria que cria, com base 
no Regimento Interno 
do Sistema de Prerroga-
tivas, as Procuradorias 
Regionais de Prerroga-
tivas, vinculadas as suas 
respectivas cidades polo. 

Serão realizados 17 cursos 
presenciais nas subseções 
polos para a formação dos 
delegados subseccionais.

Para o procurador de 
prerrogativas, Giovani 
Kaheler, o Sistema de Prer-
rogativas da OAB-MG 
vem sendo estruturado em 
todo Estado. A CAA-MG 
doou 10 computadores 
para a modernização da 
Procuradoria Estadual de 
Prerrogativas, além de ter 
fornecido mais 17 note-
books para a estruturação 
das Procuradorias Regio-
nais. Ele ainda enfatiza que 
a "OAB-MG e a CAA-MG 
não tem medido esforços 
e recursos para capacitar 

cação a distância do TSE. 
No treinamento, os futuros 
mesários terão noções so-
bre o fluxo de votação, os 
procedimentos a serem 
adotados na seção eleitoral 
e soluções para eventuais 
problemas. Também rece-
berão um checklist de iní-
cio do trabalho e do encer-
ramento do dia de votação.

Amigos pela demo-
cracia - Mesárias e me-
sários são pessoas que 
entendem a importância 
do trabalho para a concre-
tização da democracia por 
meio das eleições. Como 
Eder Godinho, de Antônio 
Prado de Minas, município 
da Zona da Mata mineira. 
Ele afirma que “Vivemos 
em uma realidade em que 
as pessoas são diferen-
tes e, independentemente 
disso, todos têm o direito 
de manifestar a própria 
vontade na festa da de-
mocracia, que é a eleição. 
E o papel do mesário é 
justamente o de contribuir 
para que isso ocorra da 
melhor maneira possível 
e justa para todos”, disse.

Quem pode ser me-
sário? Em regra, qualquer 
brasileiro ou brasileira que 
esteja em situação cadas-
tral regular junto à Justiça 

Eleitoral e seja maior de 18 
anos pode ser mesário. As 
exceções são os candida-
tos, os respectivos cônju-
ges e parentes até segundo 
grau; membros de diretó-
rios de partidos políticos 
com função executiva; 
autoridades e agentes po-
liciais que exerçam cargo 
de confiança no Poder 
Executivo e quem traba-
lha na Justiça Eleitoral.

Vantagens de ser me-
sário - Além da oportunida-
de de atuar efetivamente para 
o fortalecimento da demo-
cracia brasileira e do Estado 
Democrático de Direito, os 
mesários recebem auxílio 
alimentação para cada dia 
trabalhado e são recompen-
sados com o direito a dois 
dias de folga no trabalho 
(que devem ser negociados 
diretamente com o emprega-
dor). Além disso, a atuação 
como mesário pode servir 
como critério de desempate 
em concursos públicos (caso 
esteja previsto no edital). E o 
mesário universitário conta 
com mais uma vantagem: 
30 horas de crédito na grade 
extracurricular, se a institui-
ção universitária onde esteja 
matriculado for conveniada 
com o TRE-MG. (Infor-
mações/Foto: TRE/MG).

e construir o maior e mais 
eficiente sistema de de-
fesa de prerrogativas do 
país". Confira os canais 

de contato da Procura-
doria de Prerrogativas: 
Plantão 24 horas Whatsapp 
(31) 97121-5246. Plantão 

24 horas 0800 283 1651. 
E-mail: prerrogativas@
oabmg.org.br. (Informa-
ções/Imagem: OAB MG).

Ao todo, o pleito deste ano contará com 577 mil urnas eletrônicas. 
Desse total, 224.999 equipamentos são do modelo UE2020
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Gerais
Presidente da 

FAEMG, Antônio de 
Salvo, prestigia a 

46ª Expovales
A 46ª Exposição 

Agropecuária dos Vales 
Mucuri, Jequitinhonha 
e São Mateus (Expova-
les), em Teófilo Otoni 
foi realizada de quinta-
-feira (23) a domingo 
(26), no Parque de Ex-
posições Pampulhinha. 
A cerimônia de abertura 
na tarde de quinta-feira, 
reuniu produtores ru-
rais e autoridades da 
região. Prestigiaram o 
evento, o presidente do 
Sistema FAEMG, Antô-
nio de Salvo; o assessor 
da diretoria do Sistema 
FAEMG, Antônio Car-
los Álvares (Toninho 
de Pompéu); o gerente 
regional Luiz Ronílson 
Paiva, e o presidente do 
Sindicato Produtores dos 
Rurais de Teófilo Otoni, 
Rodrigo Viana Lorentz.

O presidente do Sis-
tema FAEMG fez parte 
da mesa de abertura, 
junto com o prefeito 
de Teófilo Otoni, Da-
niel Sucupira. “É um 
prazer estar no Vale 
do Mucuri, uma região 
importante na pecuá-
ria, e em um evento de 
peso, que, depois de 
dois anos parados pela 
pandemia, promove um 
encontro com os pro-
dutores para a gente 
conversar e mostrar o 
trabalho feito nas nossas 
fazendas, principalmen-
te no melhoramento 
genético, que é um dos 
fortes da região. Vamos 
estar juntos dessas re-
giões polo para mostrar 
para a sociedade que 
o produtor não deixou 
de fazer em momento 
algum, nesses tempos 
difíceis, e que continua 
trabalhando de maneira 
sustentável, para trazer 
dias melhores para toda 
a população mineira e 
brasileira”. O evento 
seguiu até domingo (26) 
e contou com shows, 
parque de diversões, 
praça de alimentação, 
estandes de negócios, 
concursos, julgamentos 
e leilões de animais. A 
Expovales é uma reali-
zação do Sindicato dos 
Produtores Rurais de 
Teófilo Otoni, em par-
ceria com a Prefeitura.

“É uma satisfação 
muito grande promover 
a retomada da Expovales, 
que já foi uma das maio-
res exposições do Nor-
deste de Minas. O Sindi-
cato Rural é a entidade de 
classe que representa os 
produtores rurais e que 
tem toda a força para bri-
gar pelos anseios deles. 
Para a gente, realizar a 
Expovales é fortalecer o 
agronegócio e dar con-
dições ao nosso produtor 
para fomentar o seu negó-
cio, expor o seu produto 
e criar uma interatividade 
entre todos da nossa clas-
se”, disse o presidente do 
Sindicato dos produtores 
Rurais de Teófilo Otoni.

O Sistema FAEMG 
novamente marca pre-
sença na Expovales, com 
um estande em parceria 
com o Sebrae para ações 
em conjunto, entre elas, 
cursos e oficinas. Apesar, 
da abertura oficial ter 
ocorrido na quinta-feira, 
desde segunda-feira (20), 
o Sistema FAEMG já 
estava promovendo no 
Parque Exposições da 
Pampulhinha, cursos de 
derivados do leite, doma 
racional de novilhas para 
ordenha, manejo sanitário 
de equinos, equitação bá-
sica e operação de drone.

“O Sistema FAEMG 
está completamente en-
volvido com o agrone-
gócio em toda região do 
Mucuri, e Teófilo Otoni 
tem apresentado uma de-
manda muito grande por 
todos os produtos que o 
Sistema oferece: cursos, 
treinamentos, ATeG, Dia 
de Campo, Seminários, 
entre outros. Estamos 
engajados, junto com o 
Sindicato dos Produtores 
Rurais do município e de-
mais parceiros da região, 
para trazer para a Expova-
les uma pequena amostra 
de tudo o que fazemos pe-
los produtores dos Vales 
do Mucuri, Jequitinhonha 
e São Mateus”, ressal-
tou Luiz Ronílson Paiva.

Também estiveram 
presentes na cerimônia 
de abertura o analista 
técnico regional do Sis-
tema FAEMG, Cleberty 
José Rodrigues Ferreira; 
o presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de 
Governador Valadares, 
Afonso Bretas; o geren-
te regional do Sebrae, 
Rogério Nunes; e o mo-
bilizador do Sindicato 
Rural de Teófilo Otoni, 
Dyoney de Carvalho Do-
hler. (Por: Diego Souza, 
de Governador Valada-
res/ Sistema FAEMG).

AMM e Cosems 
reforçam parceria e 

publicam nota conjunta 
sobre piso dos agentes 
comunitários de saúde 

e dos agentes de 
combate às endemias
O presidente da AMM 

e prefeito de Coronel Fa-
briciano, Dr. Marcos Vi-
nicius, o superintendente 
executivo da Associação, 
Everton Campos, e a as-
sessora técnica da área de 
Saúde da entidade, Julia-
na Marinho, receberam o 
presidente do Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde Minas Gerais (Co-
sems/MG), entre as duas 
instituições e a publicação 
dos agentes de combate às 
endemias Eduardo Luiz da 
Silva, no dia 22 de junho, 
quando conversaram da 
nota conjunta sobre piso 
dos agentes comunitá-
rios de saúde e sobre a 
continuidade da parceria.

Confira a nota, na 
íntegra, abaixo: “Foi pu-
blicada, no Diário Ofi-
cial da União, a Emenda 
Constitucional nº 120 que 
acrescenta §§ 7º, 8º, 9º, 10 
e 11 ao art. 198 da Consti-
tuição Federal, para dispor 
sobre a responsabilidade 
financeira da União, cor-
responsável pelo SUS, na 
política remuneratória e 
na valorização dos profis-
sionais que exercem ativi-
dades de agente comuni-
tário de saúde e de agente 
de combate às endemias. 

O vencimento dos 
agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de 
combate às endemias fica 
sob responsabilidade da 
União, e cabe aos estados, 
ao Distrito Federal e aos 
municípios estabelecer 
incentivos, auxílios, grati-
ficações e indenizações, a 
fim de valorizar o trabalho 
desses profissionais. 

Os recursos desti-
nados ao pagamento do 
vencimento dos agentes 
comunitários de saúde e 
dos agentes de combate 
às endemias serão consig-
nados no orçamento geral 
da União com dotação 
própria e exclusiva. O 
vencimento dos agentes 
comunitários de saúde e 
dos agentes de combate às 
endemias não será inferior 
a dois salários mínimos, 
repassados pela União 
aos municípios, aos Esta-

dos e ao Distrito Federal. 
Os agentes comunitá-

rios de saúde e os agentes 
de combate às endemias 
terão também, em razão 
dos riscos inerentes às 
funções desempenhadas, 
aposentadoria especial 
e, somado aos seus ven-
cimentos, adicional de 
insalubridade. Os recur-
sos financeiros repassados 
pela União aos estados, 
ao Distrito Federal e aos 
municípios para pagamen-
to do vencimento ou de 
qualquer outra vantagem 
dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes de 
combate às endemias não 
serão objeto de inclusão no 
cálculo para fins do limite 
de despesa com pessoal. 

Nesse sentido é im-
portante ressaltar: >Fi-
xados pela emenda os 
vencimentos dos agentes 
comunitários de saúde e 
dos agentes de combate 
às endemias, e este valor 
não pode ser inferior a 
dois salários-mínimos, 
ou seja, R$ 2.424,00. >É 
de responsabilidade da 
União, o valor ser pago, 
integralmente, com recur-
sos consignados no Or-
çamento Geral da União. 
>Cabe aos municípios 
estabelecer, além de outros 
consectários e vantagens, 
incentivos, auxílios, gra-
tificações e indenizações, 
a fim de valorizar o tra-
balho desses profissio-
nais. >A emenda traz a 
previsão de aposentadoria 
especial e o adicional de 
insalubridade, que devem 
ainda ser regulamentadas 
em legislação ordinária. 
>Quanto à aposentadoria 
especial dos agentes, os 
municípios devem iniciar 
um planejamento de apo-
sentadoria e substituição. 

Existem propostas legis-
lativas em tramitação na 
Câmara dos Deputados 
que estabelecem regras 
para aposentadoria espe-
cial dos agentes de saúde.

>O adicional de insa-
lubridade, que é uma com-
pensação ao trabalhador 
exposto a agentes nocivos 
no ambiente de trabalho, 
e só pode ser comprova-
da por meio de inspeção 
do local de trabalho por 
médico ou engenheiro do 
trabalho. >Os recursos 
financeiros repassados 
pela União para pagamen-
to do vencimento ou de 
qualquer outra vantagem 
dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes 
de combate às endemias 
não serão objeto de in-
clusão no cálculo para 
fins do limite de despesa 
com pessoal. >Quanto 
às questões orçamentá-
rias, conta de receita para 
contabilização e como se 
dará a exclusão do valor 
repassado pela União do 
cômputo das despesas 
com pessoal, deverão ser 
aguardadas as orientações 
da STN sobre esse assun-
to. >Apesar de a Emenda 
Constitucional entrar em 
vigor na data de sua pu-
blicação, alguns requisitos 
instituídos dependem de 
regulamentação própria 
pelo Ministério da Saúde. 

Pelo exposto, apesar 
do repasse do novo piso, 
por ser de responsabilidade 
da União, ainda não estar 
estabelecido, visto que o 
valor não foi transferido 
em conta dos Fundos Mu-
nicipais e alguns requisitos 
carecerem de regulamenta-
ção especial, a orientação 
é aguardar a publicação, 
do Ministério da Saúde, 
de portaria específica.”

Presidente do Sistema FAEMG, Antônio de Salvo
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Gerais
“Só 30% da população 
já sabe que estamos 
coligados com o PT, e 

com a força de Lula em 
Minas vamos avançar no 

interior”, avalia Kalil

Novo Cruzeiro realiza o 1° 
Fórum Comunitário do Selo 

UNICEF, edição 2021-2024

Após receber o apoio 
oficial do diretório es-
tadual do Partido dos 
Trabalhadores neste sá-
bado (25 de junho), o 
pré-candidato do PSD ao 
governo de Minas, Ale-
xandre Kalil, participou 
de ato político em Ribei-
rão das Neves, na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte. Acompanha-
do da deputada estadual 
Andreia de Jesus (PT), 
Kalil reforçou a neces-
sidade de Minas Gerais 
passar a ter um gover-
nante que trabalhe pelas 
pessoas mais humildes, 
criando condições para 
gerar emprego, renda e 
garantia da comida na 
mesa de todos. “Estamos 
reunidos aqui para mais 
um ato de esperança. 
Quero cuidar de Minas 
Gerais da mesma forma 
que cuidei de Belo Hori-
zonte, tirando pessoas da 
extrema pobreza. Hoje, 
temos 158 milhões de 
pessoas que não sabem 
se vão comer amanhã e 
30 milhões que têm cer-
teza que não vão comer 
amanhã”, disse Kalil.

O pré-candidato des-
tacou que o povo clama 
por cuidados. “Preci-
samos diminuir a de-
sigualdade em Minas 
Gerais, oferecer sanea-
mento básico, devolver 
a dignidade aos mineiros 
e brasileiros. O governo 
que quer ser reeleito é o 
mesmo que está matan-
do este país de fome, é 
um governo negacionis-
ta, desalmado, que está 
junto com este governa-
dor do Estado, que não 

O 1° Fórum Comunitá-
rio do Selo UNICEF edição 
2021-2024 do município de 
Novo Cruzeiro foi sucesso 
total. O encontro realizado 
na última quinta-feira (23), 
no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS), contou com a 
presença de várias autori-
dades, além da presença 
maciça da comunidade.

No cronograma teve a 

participação do Núcleo de 
Cidadania de Adolescentes 
(NUCA), de autoridades e 
de diversos membros da 
comunidade, que debate-
ram políticas públicas mu-
nicipais, voltadas para as 
crianças e adolescentes. Na 
oportunidade, os represen-
tantes do NUCA foram pre-
senteados com um kit, con-
tendo adereços que ajuda-
rão nos trabalhos da turma.

Essa já é uma das ações 
em busca do selo, mas que 
segundo a Secretária de 
Assistência Social, Denise 
Otoni, passa a ser muito im-
portante não só por este ob-
jetivo, mas também porque 
cada atividade dentro dessa 
busca trará avanços para o 
município. (Informações/
Fotos: Assessoria de co-
municação da Prefeitura de 
Novo Cruzeiro/Facebook).

sabe que foi eleito para 
cuidar da população”.

Lavada de Lula em 
Minas - Antes da agenda 
em Neves, no ato políti-
co virtual “Encontro de 
Tática Eleitoral”, com 
400 delegados do PT em 
Minas, foi referendado o 
apoio do partido à candi-
datura de Alexandre Kalil 
ao governo, com André 
Quintão (PT) como vice-
-governador e Alexandre 
da Silveira concorrendo 

ao Senado. Kalil avaliou 
a importância da aliança 
com o PT e o ex-presi-
dente Lula para a pré-
-campanha. “Vem aju-
dando a vai ajudar muito. 
Só 30% da população 
já sabe que nós estamos 
coligados. E o Lula, nós 
sabemos a força dele em 
Minas Gerais, haja visto 
que ele deve sair de Mi-
nas com três milhões de 
votos de frente. É o que 
nós esperamos”, afirmou.

Pré-candidato do PSD ao governo do Estado participa de 
ato político em Ribeirão das Neves com a deputada Andreia 

de Jesus após ter apoio referendado pelo PT

AMM e Crea-MG promovem 
evento sobre “Os impactos 

das mudanças climáticas 
na drenagem urbana”

O Conselho Regional 
de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais 
(Crea-MG) promoveu, em 
parceria com a Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM), o evento virtual 
“Os impactos das mudan-
ças climáticas na drena-
gem urbana”, no dia 22 de 
junho de 2022, no canal 
do youtube da AMMTV-
Minas. De acordo com o 
assessor técnico de Meio 
Ambiente da AMM, Licí-
nio Xavier, o evento seria 
restrito ao Grupo de Tra-
balho (GT) Saneamento 
e Recursos Hídricos do 
Crea-MG e pela importân-
cia do tema foi disponibi-
lizado a mais pessoas por 
meio de plataforma virtual.

No painel sobre mu-
danças climáticas, com 
o diretor de gestão am-
biental da SMMA-BH, 
Dany Silvio Amaral, que 
é doutor em Entomolo-
gia e secretário executivo 
do comitê de mudanças 
climáticas de Belo Hori-
zonte, foram apresentados 
os temas: implementação 
de mecanismos de gover-

nança local participativa 
e democrática; prejuízos 
psicológicos, financeiros, 
sociais, ambientais e estru-
turais; planos de redução 
de emissões e adaptação às 
mudanças climáticas; de-
senvolvimento de legisla-
ções, inventários de GEE; 
e a destinação de recursos 
e financiamento público 
de políticas climáticas.

“Estamos vivendo mo-
mentos de emergência cli-
mática no mundo; cada 
vez mais temos eventos 
extremos, com chuvas, 
problemas de alagamentos, 
inundações nos municí-
pios. Precisamos repensar 
as cidades. Para uma con-
vivência melhor, qualidade 
ambiental melhor para 
as pessoas e, ao mesmo 
tempo, reduzir o risco de 
inundação. A mensagem 

é: diante desses eventos, 
vamos pensar em planeja-
mentos, em planos locais 
de ação climática e, ao 
mesmo tempo, criar uma 
governança entre as prefei-
turas, a sociedade civil para 
tentar melhorar este desafio 
que bate às nossas portas”, 
ressaltou Dany Amaral.

Já no painel sobre dre-
nagem urbana, com a pro-
fessora Ana Paula Moni 
Silva, que é doutora em 
Mecânica dos Fluidos, fo-
ram discutidas questões 
como os prejuízos psicoló-
gicos, financeiros, sociais, 
ambientais e estruturais; a 
contribuição para diminui-
ção das perdas; além de 
propor medidas e buscar 
recursos para melhoria da 
qualidade de vida daque-
les que moram na dimen-
são da drenagem urbana.
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Opinião/Moda

VERÃO 2023
Nem bem o inverno 

começou, mas a turma da 
moda já está em clima de 
verão 2023. É que as pré-
vias dos lançamentos para 
aquela estação já estão 
acontecendo, em Beagá, 
nas prontas-entregas. Mas 
a coisa fi cará quente mes-
mo em agosto – quando 
os lançamentos, propria-
mente ditos, começam 
nas principais marcas.

E, começam com cha-
ve de ouro, com a nova 
edição do salão de negó-
cios BH-a-Porter, marcado 
para os dias entre 15 e 19. 
E esse evento vitorioso 
da Coopermoda virá com 
muitas novidades. Para 
inicio de conversa, será 
realizado em local novo, o 
espaço The One Business 
Center - além dos próprios 
showrooms das marcas, 
como já ocorreu nas vezes 
anteriores. Além disso, 
o número de consultores 
de moda que aderiram ao 
evento aumentou bastante, 
o que signifi ca que o nú-
mero de lojistas convida-
dos também será ampliado.

E tem mais, serão mais 
de 80 showrooms, cerca de 
150 clientes esperados e 
(novidade) com palestras e 
workshops. O hotel ofi cial 
será o Raja Hotel. Será 
a 17ª edição do evento - 
um dos mais importantes 
no calendário de salões 
de negócios de Minas.

VAIVÉM
• O estilista mineiro 

Eduardo Amarante assina 
o novo ‘look’ do jogador 
Neymar, mostrando seu 
prestigio no círculos dos 
famosos. No ano passado 
ele vestiu duas produções 
criadas por ele na sua tra-
dicional festa “Arraiá do 
Neymar”, em Mangarati-

A moda da Charth
ba, perto do Rio. Ainda em 
clima de mistério, Eduardo 
Amarante conta um pouco 
sobre o processo de pro-
dução, “Neymar sempre 
me dá liberdade para fazer 
o que quero e acabamos 
criando uma relação de 
confi ança. Dessa vez fo-
ram dois looks com uma 
mistura de jeans e xadrez 
para ele, namorada e para 
a irmã Rafaela. Isso me dá 
muito orgulho, já que se 
trata de Neymar e que ele 
pode escolher qualquer es-
tilista no mundo”, lembra.

• A semana foi marca-
da pela noticia da morte de 
Danuza Leão, aos 88 anos, 
no Rio de Janeiro. Sua 
importância no circuito 
da moda & elegâncias foi 
enorme - a partir da déca-
da de 1950. Um reinado 

longo, pois, até recente-
mente seus livros sobre 
comportamento fizeram 
sucesso entre leitoras e 
leitores. No tempo das 10 
Mais Elegantes, ela entrou 
em várias listagens. Mais 
que isso: foi uma desafi a-
dora, contestadora, cora-
josa e além do seu tem-
po. Perda lamentável ***

• PONTO FINAL: a 
indústria da moda voltou a 
levar a culpa pelo aumento 
do IPCA, isto é, da infl a-
ção. Agora, foi neste mês 
de junho - onde os pesqui-
sadores dizem que o vestu-
ário contribuiu com 1,70% 
na expansão de 0,69% da 
força do dragão infl acio-
nário. Os combustíveis 
contribuíram com um pou-
co mais. Haja resiliência.

Wagner Penna
Foto: Reprodução

A Liga de Desportos 
resolveu sair da moita

Por Humberto Barbosa

Encontramos muita coi-
sa sobre da Liga. Temos 
registros de três clubes, antes 
dela: Associação Atléti-
ca (1928), Minas Gerais 
(1933) e o América em 
1936. Antes da LDTO 
– Liga de Desportos de 
Teófi lo Otoni, fundada em 
1948, já havia uma entida-
de, a ATEA – Associação 
Técnica Esportiva Amado-
ra, fundada em 1944, cujos 
diretores foram: Dr. Elizeu 
de Oliveira Viana – pre-
sidente, Dr. Arquimedes 
Otoni Pimenta – vice, Feli-
pe Ramos Ferreira – secre-
tário, Antônio Chaves de 
Souza - 2º secretário, João 
Gualberto Lorentz - tesou-
reiro e Nelson Matoso - 2º 
tesoureiro. Entre os outros 
dirigentes, dois prefeitos.

Além dos dois prefei-
tos, Dr. José Carlos de Sá 
Martins Prates (1937) e 
Germano Augusto de Sou-
za (1951) foram Ilustres 
conselheiros, Dr. Walde-
mar Neves da Rocha, Dr. 
Líbio Carlos de Oliveira, 

Dr. Sebastião Silvio Pi-
menta, Padre Clovis Vieira 
da Fonseca, Joaquim Fa-
lheiros Filho e Heliodoro 
Lameiras. Alguns anos 
depois, em 1955, foi fun-
dada a Liga Desportiva 
Juvenil de Teófi lo Otoni - 
LDJTO, que era composta 
pelo prefeito Dr. Petrônio 
Mendes de Souza - presi-
dente de honra, Walter de 
Oliveira Garrocho - presi-
dente e outros desportistas.

Os quatorze primeiros 
presidentes da LDTO fo-
ram, Alcides Índio Brasil, 
Dr. Pedro de Paula Ottoni, 
Dr. Aderval de Oliveira 
Baracho, Ângelo Martins 
Júnior, Dr. Bráulio Xavier 
A. de Oliveira, José Poti-
guara, Dr. João Lorentz 
Júnior, Marcos Ananias 
Soares, Olíen Bonfi m Gui-
marães, Edwaldo Mello, 
Kamel Said Kumaira, Dr. 
Ozires Prates Dias, Elson 
Martins Miné, Mariósio 
Miranda da Costa Benedi-
to Soares, Arthur Guedes 
Filho, Eduardo Pechir, 

Mariósio Miranda

Elson Martins Miné 

Kamel Kumaira

Dr. Bráulio Xavier

Jorge Guedes, Clayton 
Allan e Dr. João domingos. 

Não temos os primei-
ros campeões da cidade, 
nem os regionais. Entre 
1943 a 1989, o América 
fi cou com 24 títulos. Cabe 
ressalvar que a LDTO foi 
fundada em 1948. Em 
1953, o Vasco da Gama 
foi campeão. 1954, o 
Estudante, 1959, 1961, 
1976, 1985, o Concórdia e 
1962, o ART. O auge dos 
campeonatos da cidade 
e regionais fi cou entre as 
décadas de 1950 até me-
ados de 1980. Os eventos 
citadinos e regionais estão 
retornando agora em 2022. 
Atual presidente Dr. João 
Domingos reformou a 
sede da Liga e abriu suas 
portas, sentido fi gurado. 

Tem apoiado o pre-
feito Daniel Sucupira nas 
ações a favor do América 
profissional. Está sendo 
assessorado por Ranilson 
Motta (futsal), Simildes 
Soares (outras modalida-
des), Luiz Alberto, Helder 
Guedes e Paulinho (fute-
bol). A Liga vai realizar 
seu primeiro Intermunici-
pal. Já tem como certo três 
clubes de TO: Croatas, 
Concórdia e Turma 37 
e 12 de fora: Frei Gas-
par, Ouro Verde, Ataléia, 
Ladainha, Caraí, Novo 
Oriente, Itaobim, Crisóli-
ta, Felisburgo, Nanuque, 
Itaipé e Catuji. Faltam 
confirmar: Itambacuri, 
Mucuri e Campanário.

Vamos ilustrar esta 
matéria com as fotos de 
quatro presidentes da Liga, 
pelo que fi zeram: Kamel 
Kumaira e Mariósio Mi-
randa empurraram o Amé-
rica para o profi ssional. Dr. 
Bráulio Xavier Antunes de 
Oliveira por ter autorizado 
a vinda do garoto baiano, 
José dos Santos Grigório, 
nosso craque Caruê, que 
se consagrou como ídolo 
americano e Elson Mar-
tins Miné pela brilhante 
forma que conduziu todos 
os campeonatos da cidade 
e regionais, onde memo-
ráveis jogos foram reali-
zados em nossa cidade.
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Segurança Pública
Polícia Militar realiza 
sonho de criança de 6 

anos em Novo Cruzeiro

Divisão de Trânsito 
fecha trecho da Avenida 

Getúlio Vargas para 
realização do FESQUATO Polícia Militar prende 

em flagrante autor de 
homicídio em Topázio

Morador de rua morre 
após ser atropelado na 
cidade de Teófilo Otoni

O acidente aconte-
ceu na noite de sábado 
(25/06), por volta das 
22h, na Avenida Doutor 
Luiz Boali Porto Salman, 
centro de Teófilo Otoni. 
A Polícia Militar foi 
acionada e compareceu 
ao local, onde C.C.S.A., 
de 40 anos, relatou que 
após entrar com seu veí-
culo Jeep Land Rover, na 
garagem do prédio onde 
reside, percebeu que ha-
via passado por cima de 
algo, e após desembarcar 
do veículo, verificou 
que havia um corpo ca-
ído no chão, atravessa-
do em frente à entrada 
da garagem do prédio.

Segundo o condutor, 
após o ocorrido ele acio-
nou o SAMU, compare-
cendo ao local o médico 
plantonista que confir-
mou o óbito da vítima. 
Após a confirmação do 
óbito, a Polícia Militar 
acionou a perícia técnica 

da Polícia Civil, e após 
os trabalhos periciais o 
corpo da vítima foi remo-
vido ao Instituto Médico 
Legal para necropsia, e o 
veículo foi liberado para 
o proprietário. O condu-
tor foi encaminhado até 
a delegacia de Polícia 
Civil para as providên-
cias de polícia judiciária.

Os militares fizeram 
contato com a coordena-
dora do Centro Pop, e ela 
informou que a vítima 
seria Sinvaldo Pereira 
dos Santos, de aproxi-
madamente 55 anos, as-

sistido do Centro Pop, 
mas não sabia a origem 
dele. Segundo a Polícia 
Militar, o condutor dis-
se que, como de praxe 
acionou o controle para 
abrir a garagem, quando 
entrou com seu veículo, 
percebeu ter passado por 
algo, e foi sobre Sinvaldo. 
A entrada da garagem é 
uma descida, isso pode 
ter contribuído para que 
o condutor não notasse 
a presença da vítima que 
estava dormindo no local. 
(Informações: PMMG/ 
Fotos: Divulgação).

Atenção condutores, 
a Avenida Getúlio Vargas, 
no trecho da Praça Tira-
dentes, em Teófilo Otoni, 
estará interditada no perí-
odo de 27 de junho a 04 de 
julho, para a realização do 
Festival de Quadrilhas de 
Teófilo Otoni – FESQUA-
TO. O fluxo de veículos 
será pela Rua Dr. João 
Antônio de forma inversa. 
Para evitar transtornos 
em congestionamentos, o 
setor da Divisão de Trân-
sito e Transportes (DTT) 
pede para não transitarem 
desnecessariamente nesse 
trecho durante o período.

Além de festival de 
quadrilha infantil e de 
adulto, haverá também 
apresentação de Quadrilha 
Forró da Melhor Idade, 
e shows com artistas da 
cidade, e de nível regional 
e nacional. No dia 30 de 
junho terá show com Trio 
Forrozão. No dia 1º de 
julho com Koringuinha do 
Forró. Dia 02/07 a grande 
atração com o show de 
Teodoro e Sampaio, na 
sequência com Paulo Tre-
me Terra. Dia 03 de julho 
show com Joãozinho e 

Teófilo Otoni - O cri-
me aconteceu na tarde de 
quinta-feira (23/06), na 
Rodovia MG 409, Km 6, 
em Teófilo Otoni, Distrito 
de Topázio. A Polícia Mi-
litar foi acionada e foi ao 
“Bar do Paulinho” onde 
o solicitante de 47 anos 
informou que havia um 
corpo de vítima de ho-
micídio no quintal da sua 
propriedade rural no Cór-
rego Quebra Coité, aproxi-
madamente 01 km do bar.

Os militares depara-
ram com o corpo de Paulo 
Sousa Silva, de 50 anos, 
no chão com várias lesões 
corto contundentes em 
sua cabeça. Sobre o braço 
direito da vítima havia uma 
garrucha tipo polveira de 
fabricação artesanal sem 
espoleta, um facão com 
a lâmina suja de sangue 
próximo ao corpo, e um 
machado também sujo de 
sangue escorado na parede 
da parte de trás da casa.

Após obterem infor-
mações na localidade so-
bre o ocorrido, os militares 
iniciaram as buscas na 
região para tentarem lo-
calizar o autor do crime, 

O comandante da Com-
panhia da Polícia Militar 
em Novo Cruzeiro, tenente 
Thalles, visitou na noite de 
sábado (25/06), o pequeno 
Davi Cândido Bastos Fer-
reira, de 6 anos, que tem o 
sonho de ser militar e entrar 
em uma viatura policial. 
Um desses sonhos se tor-

nou realidade. Davi entrou 
na viatura e se emocionou 
quando o giroflex e a sirene 
foram ligados. Ele colocou 
a boina do comandante 
e até segurou o rádio da 
viatura, ficando muito feliz.

Ver o sorriso e empol-
gação da criança ao sentir-se 
um policial militar não tem 

preço, sendo motivo de mui-
ta alegria para os seus pais e 
para o tenente Thalles. Cer-
tamente ficará na memória 
do guerreiro Davi, que um 
dia estará ombreando com 
os seus colegas de farda para 
servir e proteger o povo mi-
neiro. (Informações/Fotos: 
tenente Thalles).

Seus teclados, após com 
a Banda Balançaê com 
muito forró, e com Walter 

Piradão. Os organizadores 
comemoram o retorno das 
animadas quadrilhas.

e possíveis testemunhas, 
e encontraram um ho-
mem de 52 anos, tendo 
ele dito que ouviu do sus-
peito E.C.S. de 37 anos, 
que teria batido na víti-
ma com pauladas. Que 
o suspeito possuía uma 
garrucha chumbeira e uma 
pistola. Disse que após 
tomar conhecimento ele 
informou ao homem que 
acionou a Polícia Militar.

Após os trabalhos pe-
riciais no local e o corpo 
ter sido removido ao IML 
para necropsia, os milita-
res retornaram ao bar, o 
solicitante e outro homem 
foram convidados a acom-
panharem a confecção 
do boletim de ocorrência 
na delegacia de Polícia 

Civil. Após diligências 
e cercarem a localidade, 
os policiais conseguiram 
identificar, localizar e 
prender em flagrante de-
lito o autor do crime, e 
apreender os instrumentos 
e armas utilizados.

Segundo a PM, o au-
tor disse que matou Paulo 
porque na última semana 
estava tendo desentendi-
mento com ele, e que nesta 
data ele teria apontado a 
garrucha chumbeira, que 
a arma teria mascado, que 
então desferiu várias pau-
ladas nele, confirmando 
as demais narrativas das 
testemunhas. Contra o 
autor havia um mandado 
de prisão em aberto. (In-
formações/Foto: PMMG).

DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806

Sinvaldo Pereira estava deitado na entrada da garagem de um prédio 
no centro da cidade, o condutor não percebeu e o atropelou

Preparativos para a realização do FESQUATO
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013481 - ADELSON CRUZ PRATES, residente em 

Teófi lo Otoni-MG; e CAMILA DE SOUZA SILVA, residente 
em Teófi lo Otoni-MG

013482 - DIEGO GUIMARÃES DE OLIVEIRA 
GUSMÃO, residente em Teófi lo Otoni-MG; e CAMILLA 
RIBEIRO GOMES, residente em Teófi lo Otoni-MG

013483 - ILTON PEREIRA, residente em Teófilo 
Otoni-MG; e IVETE APARECIDA PEREIRA DE JESUS, 
residente em Teófi lo Otoni-MG

013484 - IGOR GUSTAVO SALES AARÃO, residente 
em Teófi lo Otoni-MG; e LARISSA FERNANDES RICAR-
DO, residente em Teófi lo Otoni-MG

Teófi lo Otoni-MG 27/06/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc.13481 a 13484

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHA-
GAS – MG, Extrato de Termo de Rescisão Contratual 
Unilateral. Processo N°. 057/2019 – Tomada de Preço – 
Nº. 01/2019. Objeto: “Contratação de empresa especializa-
da para execução das obras de construção da cobertura me-
tálica e modernização na infra-estrutura da quadra localiza-
da no Bairro Colina Verde, conforme contrato de Repasse 
nº 843619/2017/ME/CAIXA”. Contratada: LOSS CONS-
TRUÇÃO LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com sede 
na Rua Rio Paranaíba, 121, Panorama, Serra dos Aimorés/
MG, inscrita no CNPJ/MG sob o nº 28.194.602/0001-46. 
Motivo: Rescisão unilateral do contrato administrati-
vo nº 30/2019, tendo em vista o não cumprimento ou 
cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especi-
fi cações, projetos e prazos – Cláusulas 13.1.1 e 13.1.2, 
conforme preconiza o artigo 77 da Lei nº 8.666/1993; 
Data do Termo de Rescisão: 27 de junho de 2022. José 
Amadeu Nanayoski Tavares – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Carlos Chagas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHA-
GAS-MG. - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 - O 
Município de Carlos Chagas/MG, torna Público que estará 
realizando Processo Licitatório Nº 79/2022, de acordo com 
a Lei nº 08.666/93, no seguinte teor: OBJETO: “Contra-
tação de empresa especializada para execução de serviços 
remanescente de implantação e modernização de infraestru-
tura esportiva da quadra localizada no bairro Colina Verde, 
no Município de Carlos Chagas/MG, conforme Contrato de 
Repasse nº 843619/2017/ME/CAIXA.”, e especifi cações do 
Anexo I do edital. A visita técnica é FACULTADA podendo 
ser realizada impreterivelmente até o último dia anterior a 
abertura do certame, devendo o agendamento ser efetuado 
previamente pelo telefone (33) 3624-1263 no setor de Obras 
e Serviços e obrigatoriamente ser encaminhados os dados 
da empresa para o e-mail obras@carloschagas.mg.gov.br. 
O Edital estará disponível no saguão da Prefeitura Muni-
cipal, Av. Capitão João Pinto, 193 - Centro, a partir do dia 
28/06/2022 ou pelo site: www.carloschagas.mg.gov.br, 
com habilitação às 08h30min do dia 14/07/2022.  Outros 
esclarecimentos pelo Tel: (0xx33) 3624-1263 no horário 
de 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. 
Carlos Chagas (MG), 27 de junho de 2022. José Amadeu 
Nanayoski Tavares. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Carlos Chagas

Há quem diga que “a 
Esperança é a última que 
morre”. Mas nós, aqui 
na Religião do Tercei-
ro Milênio, ratificamos, 
com eloquência, que a 
Esperança não se extingue 
jamais, porquanto ela é 
Jesus, o Cristo Ecumêni-
co, o Sublime Estadista!

Conforme registrei no 
terceiro volume das Sagra-
das Diretrizes Espirituais 
da Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo 
(1991): A existência da 
Religião Divina é a mani-

festação da crença inder-
rotável em dias melho-
res, plenos de dignidade 
para o Espírito Eterno do 
ser humano. (...) Desistir 
do Bem por causa das 
adversidades? Por quê? 
Deixemos as amarguras 
de lado, joguemos nossos 
complexos no lixo. Se os 
que nos antecederam, ven-
cendo as piores difi culda-
des que sempre aparecem 
desafi antes no caminho do 
progresso, tivessem capitu-
lado, onde estaríamos?! No 
tempo das cavernas. Por 
isso, não esmorecemos. 
Pelo contrário, nosso dever 
é não jogar a toalha. Aí, os 
fatos realmente mudam e 
o milagre, que de um cli-
que se deseja, concretiza-
-se: o do trabalho, alimen-
tado pela Fé Realizante.

A infi ndável Esperança

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com
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